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 : 32-3292 :כונן השבוע :משלחן המזכירות

 8882388-253  :אשר כהן 

כוננים בשבועיים :  מידע בשבועיים הקרובים פיד ובמידה שלא יצא

 253-053.222: בני יצחק: 2292-09.2בשבוע של  :הקרובים

 253-8882388: אשר כהן: 29.2.-09.2בשבוע של 

גם השנה תעניק המועצה מילגות   :מלגות לסטודנטים  :מהמועצה

זכאים . רווחה או קהילה, וךלסטודנטים התורמים לקהילה בחומי חינ
הלומדים לתואר ראשון או , למילגה רק סטודנטים תושבי מטה בנימין

שעות תרומה  06אשר יתרמו , שנתיים ומעלה-לימודים על תיכוניים דו
בטרם ביצוע שעות התרומה , שימו לב(. ובכפוף לזכאות כלכלית)לקהילה 

ות טופס בקשה באמצע –יש לקבל את אישור ועדת המלגות של המועצה 
טפסי בקשת מלגה ניתן . שקלים 0,666 –גובה המלגה השנה . למלגה

. ג"ה בתשרי תשע"כ, 11.16.10להגיש לרכזות הקהילה עד לתאריך 
 . אצל רכזות הקהילה או באתר בנימין –פרטים נוספים וטפסים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בריינה הרטמן    :מרכזת הקהילה

 vaad_bryna@012.net.il/  2שלוחה  - 200.222 

 

מערב  לא יתקיימו חוגים :  ירכםלהזכ   : חוגים

-(2292)ד תשרי "י: אסרו חג( וכולל)סוכות עד 

 (29.29)ג תשרי "כ
   

התשלום ייחשב לפי מספר   :הרשמה אחרי החגים

 9המפגשים שהתקיימו באותו חוג בחודש ספטמבר

 

 :שיעורי תופים
לשיעורים , בימי רביעי בערב יש עדיין כמה מקומות פנויים

 .מי שמעוניין יצור אתי קשר. שעה כל אחד פרטיים בני חצי

 .נתחיל שיעורים אחרי החגים ברגע שיש מספיק תלמידים

 www.rammod.net: כל המידע על חוגים מופיע באתר

 

 פרטים יפרסמו בקרוב   :הקפות שניות

 

 חנה שוסטר:  מרכזת הקליטה
chanaschuster@gmail.com 4054088-050 

 

 טיול משפחות לשילה בסוכות
 

ח תשרי "י, יום חמישיב, מקום המשכן, לשילה הקדומה מ סוכות"בחוה טיול משפחות חשמונאים וציאהועדת חיבורים מ

  09לבן אדם מגיל ₪  22הוא  המחיר . 0:22.חזרה משוערת בסביבות , באוטובוסים  2:25יציאה מהישוב בשעה   29.29.39

המקום באוטובוסים  ערב יום כיפור, להיות אתי בקשר עד יום שלישימי שמעוניין להירשם מתבקש .למשפחה₪  322 מקסימום

אחד  . קבוצות 2הדרכת הטיול תהיה ב.  ו שנוכל להצטרף אליובמינ דמ סוכות מתקיים בתל שילה פסטיבל מיוח"בחוה . מוגבל

 .נא להביא אוכל ומים למשך כל היום.  הדרכה וסדנאות כלולות במחיר .עברית ואחד עם משפחות דוברי אנגליתלמשפחות דוברי 

ul to Shilo on Sukkotamily TiyF 
 

Va'adat Chiburim presents a tiyul for families of Chashmonaim on Chol Hamoed Sukkot, 18 of Tishrei, October 4, 
2012 to historical Shilo where the mishkan stood.  We will be leaving the yishuv at 9:45 AM on busses.  The cost 
is 40 shekels per person from age 6.  Maximum per family is 240 shekels.   Please reserve a spot by contacting me 
by Tuesday, Erev Yom Kippur.  Space on the busses is limited.  During Chol Hamoed there is a unique festival in 
Shilo.  There will be 2 tours, 1 for Hebrew speaking families and 1 for English speaking families. A guided tour and  two 
workshops are included in the price. Please bring food and drink for the entire day. 

                                                                                             

http://www.rammod.net/
mailto:chanaschuster@gmail.com


           

           

     

     

     

     

     

     

   

   

 
 
 

 
 

 

 

 :ברכותפינת ה
 :מזל טוב* מזל טוב * מזל טוב *  מזל טוב

 

 בת , משפחת טייכר להולדת הנכדה
 ודרור אדר לדבורה

 בת , יץ להולדת הנכדהמשפחת דודקב
 להדס ואבי מרגוליס

 
עד כל  vaad_bryna@012.net.il:  ניתן לשלוח ברכות ל

 יום רביעי

 

 :חיסוני כלבת
י וטרינר "חיסונים כלבת יבוצעו בחשמונאים  ע

 ,המועצה

 ר אפרים קרן"ד 

-0:22.השעות בין   3292, תשרי' ד, ביום חמישי

.0:22 

 שלר ושינתנו רק כנגד הצגת איהחיסון והרישיון י

או  באמצעות בנק הדואר ,למועצה תשלום האגרה

 (23-2200.00: טל)בכרטיס אשראי 

  

 . ה לאחר החגים"יצא לאור בע עיתון היישוב

כבר עכשיו אנו מחכים שתכתבו כתבות מעניינות 
לויות פעי, גני ילדים, וועד :הקשורות ליישוב

, שירים, וכן גם מחשבות, חוויות, שיעורים, מיוחדות
ראיונות ורעיונות מקוריים . סיפורים מהווי היישוב

 . יתקבלו בברכה
אפשר להתחיל ולשלוח גם   .בעבריתהעיתון ייצא 

חברי המערכת ישתדלו לפרסם . פרסומות ותמונות
 . את כל הכתבות המתאימות

 אפשר להעביר  את הכתבות 
 Vaad_bryna@012.net.il: הרטמן לבריינה

 ntkirsc@neto.net: לתמר קירשנבוים 

 judyfreedman@gmail.com: ליהודית פרידמן 
 devir_b@bezeqint.net: ולאתי דביר

 .אנו מצפים לחומרים המעניינים שלכם
 

 : כ הרימון"מביה
ממייסדי , ל"ז, ישראל איילן לבמסגרת שנת הזיכרו

כ הרימון מקיימים "המשפחה וביה, בית הכנסת שלנו
סדרה של מפגשים , במשך השנה לעילוי נשמתו

שהייתה קרובה ביותר ללבו  ,חודשיים בנושא החסידות
, במסגרת המפגשים. של ישראל שהיה חסיד בנשמתו

נכיר חצרות , נשמע הרצאות מפי טובי המרצים בתחום
 ,הניגונים: רים ונטעם מהווי החסידות"אדמוחסידים ו

 . 'הטיש החסידי וכו, ההתוועדויות
 

כ בראשי חדשים או בסמוך "המפגשים יתקיימו בד
וילך ' ש פר"ה במוצ"המפגש השני יתקיים בע. להם

 .כ הרימון"באולם ביה, 01:66בשעה ( שבת תשובה)
  

 :הנושא

 "העמידו תלמידים הרבה"
על המגיד . בודהמרעיון מהפכני לתכנית ע

 'ממעזריץ

 מפי מר אבי רט
 

 כל הצבור מוזמן,  כיבוד קל יוגש

 
 כתיבה וחתימה טובה. שנה טובה ומבורכת

 

 :שעור לנשים
 

 "וילך:  "פרשת השבוע
 

 הרב שמעון בוחניק:  מרצה
 

 51:51:  בשעה
 

 ש גלנווד"כ רמת מודיעים ע"בביה
 

 .י הנשים לפני השיעור"קריאת תהילים תיערך ע
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